Notulen MR vergadering
Datum: donderdag 23 januari 2014
Tijd: 20.00 uur
Aanwezig: Onno (og), Klaas-Jan (og), Wendy (pg), Dick (adv lid) & Bram (pg)
Afwezig mk: Roeland (og) & Astrid (pg).
Opening 20.10 uur.
01) Dick wijst Onno en Klaas-Jan op een brochure over Passend onderwijs
(voor leraren). Kinderen met een handicap of gedragsproblemen hebben
recht op een passende onderwijsplek. Vanaf 1 augustus 2014 moeten
scholen een passende onderwijsplek geven aan leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben. Onze school hoeft niet alle kinderen op te
vangen. Kunnen wij geen passend onderwijs geven? Dan heeft school de
plicht binnen het samenwerkingsverband een school te vinden die dit
wel biedt.
02) Verslag vorige vergadering 18 juni 2013:
Pagina 4: Onne, moet Onno zijn. Dick bekijkt de notulen alvorens deze
naar de webmaster te sturen, opdat deze online kan worden gezet. De
notulen worden in de eerstvolgende vergadering vervolgens
(goed)gekeurd.
03) Peiling enquête leerplein055.
De peiling is in het team besproken. Elke teamvergadering zullen er
enkele punten besproken worden om die eventueel op te pakken. Er zal
een terugkoppeling paatsvinden naar de ouders m.b.t. de
tevredenheidspeiling. De belangrijkste punten hebben een hoog cijfer wb
belangrijkheid i.c.m. een laag cijfer, dit zijn: begeleiding, persoonlijke
ontwikkeling (creatief, excursies, thema’s, etc.), normen & waarden en
het contact met de school. Deze onderwerpen zullen in ieder geval
besproken worden in de bouw- en teamvergaderingen.
Er komt een concept continurooster voor de Berg en Bosschool. Wat
vindt het team van dit concept? Wat vindt de MR ervan? Daarna ev
kijken wat de ouders ervan vinden. Een continurooster betekent ook

verandering van schooltijden. Er moet goed over worden nagedacht
alvorens dit wel/ niet te doen.
Een schooldag mag wettelijk maximaal 5 1/2 uur duren. Er moet vooral
gekeken worden naar het welbevinden van de kinderen en ook toezicht
bij het overblijven is een punt van aandacht.
Van de 134 gezinnen is er een respons van 66 gezinnen. Bij de kinderen
(groep 6 & 7) en bij het team is deze 100%. Deze enquête vindt 1 X per 3
jaar plaats. De volgende is in 2017. Wellicht is het goed om de minienquête (zoals gehouden rondom de informatieavonden) volgend jaar
terug te laten komen, maar dan op specifieke punten.
04) TSO-Stichting OOK
Sichting OOK coördineert het TSO gebeuren op school. Ze nemen het ons
zeer kwalijk dat wij met MAMS in zee zijn gegaan wb het ‘peutercollege’.
OOK voelt zich gepasseerd. De Pilot wordt in ieder geval afgemaakt. De
evaluatie is op 26 febr. Met OOK vindt op 4 maart een gesprek plaats.
Momenteel zijn 2 ouders aan het onderzoeken of het overblijven op een
andere manier georganiseerd kan worden.
05) Verslag groepsprocessen
Een tweetal uit groep 4 en uit groep 6 komen wekelijks op gesprek bij
Dick. Dit zijn ‘leuke’ gesprekken over hoe er met elkaar moet worden
omgegaan. De extra aandacht vinden de kinderen fijn. En het werkt op
een positieve manier door in de klas.
06) Voortgang PR groep
Heeft de PR groep een kalender? Afgelopen periode waren er
advertenties, een nieuwe website, een nieuw nieuwsbulletin en het
initiatief peuter/ kleutergroep. Bij vaste momenten volgend jaar op de
agenda, zodat dit ook zichtbaar wordt voor de ouders.
07) Stichting goede doelen Berg en Bosschool/Ljubo

Ljubo is per 1 februari in vaste dienst gekomen bij een bedrijf en
gedetacheerd naar de Berg en Bosschool. Hierdoor kan hij in vaste dienst
bij ons blijven. Iedereen is erg tevreden met hem. Hij is een vast
onderdeel van de stichting. Project Ljubo gaat misschien grotere vormen
aannemen, want momenteel wordt gekeken of dit regionaal of groter

kan worden georganiseerd. Mensen met een ID-baan op soortgelijke
wijze als conciërge op een school inzetten.
08) Verslag directeurenberaad en GMR

In de GMR werd vooral gesproken over het jaarverslag. Blijkbaar is men
toch niet zo tevreden over de schoonmaak. De tijdfactor blijkt ook
problematisch.
Leerplein055 heeft op basis van het aantal leerlingen €750.000 gekregen
voor het behoud van jonge leerkrachten. Hiervan is slechts €240.000
geoormerkt. De rest, €510.000, gaat in de reserve. Komende maanden of
na de zomervakantie zullen leerkrachten die geboren zijn tussen 1949 en
1953 (60 tot 64-jarigen) voor een gesprek worden uitgenodigd. Hierin
wordt gesproken over de consquenties van het wellicht eerder stoppen
met werken. Hopelijk kan 1/3 deel van deze mensen (+/-18 mensen)
worden bewogen eerder te stoppen met werken. Doel is dus om
ouderen te helpen eerder te stoppen om jonge mensen te kunnen
behouden.
Het ziekte percentage binnen Leerplein055 is iets gestegen, maar nog
binnen de grenzen en dus geen malusregeling.
27 maart gaat Esmee met zwangerschapsverlof. Hopelijk kan er een
bekende pooler gevonden worden. Iemand die al eerder op de B&B
school heeft gewerkt. In de loop van maart zal er meer duidelijkheid
komen.
De ontwikkeling van leerlingcijfers binnen Leerplein055 zijn
verontrustend. De getallen van daling zijn bijna verdubbeld t.o.v.
gemaakte prognoses. De twee andere besturen hebben vergelijkbare
cijfers. Het gaat, ook landelijk gezien, sneller en met grotere getallen dan
‘deskundigen’ hadden berekend. Volgend schooljaar start onze school
met 200 leerlingen, een daling van 20 leerlingen ten opzichte van vorig
jaar.

09) Rondvraag en sluiting:
Voor de Social Media informatieavond hebben zich 42 mensen
aangemeld exclusief het team. Dinsdagavond 28 januari,
aanvang 20.00 uur.
Komt er een verslag richting alle ouders? De Powerpointpresentatie zal
doorgestuurd worden naar de ouders In de komende periode na de
volgen er gastlessen voor de groepen 5 t/m 8.
24 februari is het exacte formatiegetal binnen. Dit zal worden besproken
binnen het team en bij de MR. Dit zal een belangrijk punt op de agenda
worden.
Advies/tip van een moeder: wensen die docenten hebben t.a.v.
schoonmaak, versieren, Kerst, schoolpleinwacht, hulp rijden, etc.: vooraf
betrokkenheid van ouders vragen.
Het hek bij het voetbalveld is op een aantal plekken stuk. Dit valt onder
de verantwoordelijkheid van Accres. De gemeentelijke buitenlijn moet
zorgen voor plaatsing van een nieuw doel op het voetbalveld.
Wordt de vuil/papier/plastic container van Circulus (tegenover hek
ingang kleuters), na overleg vanuit school met Circulus, op een ander
moment geleegd dan bij het uit gaan of naar binnen gaan van school.
Onbekend.
Volgende vergadering 4 maart
Sluiting 21.45 uur
Notulist Bram Stet

